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Wedstrijden
Programma zaterdag 09 juni
Team
7
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Avanti/Flexcom 10
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Veld
KG

Aanwezig
12:00

Aanvang
13:00

Sportpark

Scheidsrechter
-

Chauffeurs

Opmerkingen

Onderling

Afw: Sjef
Res: Paul, Reinier

Afmelden wedstrijden
Senioren en Junioren: Uiterlijk woensdag voor 20.00 via senioren@ckvdes.nl of per telefoon bij Dieuwertje (06-33854458).
Aspiranten en pupillen: Aspiranten en pupillen: Uiterlijk woensdag voor 21:00 bij Jeltje Goudriaan, via aspiranten&pupillen@ckvdes.nl of per telefoon: 015-2134338.
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon!

Uitslag 30 mei
ODO B2

DES B3

6-5

Uitslagen 2 juni
DES 1
DES 2
EKVA 3
DES 4
DES 5
Fortuna/Delta Logistiek 6
DES 7
Avanti/Flexcom 9
DES A1
Avanti/Flexcom A4
DES (D) B2
DES (D) B3
KCR C2
Dijkvogels C2
ODO D3
Valto D4
DES (D) E1
Valto F2

Korbatjo 1
Oranje Wit 3
DES 3
KVS/Maritiem 4
ODO 4
DES 6
Avanti/Flexcom 10
DES 8
Phoenix A1
DES A2
Excelsior (D) B1
ONDO (G) B4
DES (D) C1
DES (D) C2
DES (D) D1
DES (D) D2
Excelsior (D) E4
DES (D) F1

21 - 20
19 - 20
11 - 13
21 - 5
16 - 14
13 - 12
7 - 12
10 - 8
7 - 14
13 - 12
7 - 10
6-7
6 - 13
7-6
7-6
15 - 3
16 - 4
9 - 10

Organisatie
Nieuws van de voorzitter
Tot ons groot genoegen heeft trainer van DES 2 Brian Vernout vandaag, nadat
er al eerder mondelinge afspraken waren gemaakt, zijn contract bij DES
verlengd. Samen met Richard van Weert zal hij komend seizoen weer vol
enthousiasme de selectie gaan trainen.
Wij wensen beide heren veel succes.
Namens het bestuur
Jan Deurloo

Trainingen schoolkorfbal
Als voorbereiding op het schoolkorfbaltoernooi trainen de kinderen die mee doen 2x mee bij Des. De eerste training is
maandag 4 juni van 18.00 - 19.00 uur, de tweede training een week later op 11 juni. Ze trainen mee met de D, E- en
F-teams van Des.
Een goede gelegenheid voor de DES-kinderen en hun ouders om te helpen deze kinderen enthousiast te maken voor
korfbal en voor onze club.
Een aantal DES-leden heeft zich al aangemeld om te helpen bij de trainingen en/of het toernooi. Vind je het ook leuk
om te helpen, stuur dan een mailtje naar hovinginge@gmail.com.
Namens de schoolkorfbalcommissie en de ledenwerfcommissie,
Inge Hoving

Fluiten op 16 juni!
De volgende scheidsrechters zijn ingedeeld om te fluiten bij het schoolkorfbaltoernooi. Afhankelijk van ervaring en
wensen worden de scheidsrechters ingedeeld om F, E of D-wedstrijden te fluiten. Het toernooi duurt van 9-13 uur.
Vanaf 9.00 uur:
- Reinier van der Veen
- Bram Loozen
- Gertjan Nolten
- Sybe Rietman
- Martin Bommele
Vanaf 11.00 uur:
- Paul van Eik
- Gijs Polderman
- Robbert van Bussel
- Ilse Poot
Inge Hoving

Vrijwilligers "THIS IS KORFBAL" TOUR
In de bijlage staat een overzicht van alle vrijwilligers. Er zijn een aantal tijden gewijzigd vanwege aanpassingen in het
wedstrijdschema. Iedereen die op de lijst staat ontvangt een dezer dagen een ticket voor de wedstrijd per Email. Er
zijn nog altijd een paar plekken open, dus je kan je nog opgeven door een mail te sturen naar Pkleisen@hotmail.com.
Alle vrijwilligers bedankt!
Rian, Renske, Tom, Natasja en Pim

Trainingen tot aan de zomervakantie
Afgelopen zaterdag is de laatste competitiewedstrijd gespeeld. Wel wordt er nog enige tijd doorgetraind.
4 en 11 juni

Jeugd: Schoolkorfbaltrainingen. De jeugdteams trainen zoals ze gewend zijn maar er
sluiten kinderen van de schoolkorfbal aan.
Junioren en Senioren: Zomertrainingen.

7 en 14 juni

Jeugd: Teamtrainingen met de huidige teams.
Junioren en Senioren: Selectietrainingen en zomertrainingen.

18 t/m 28 juni

Groepstrainingen in de nieuwe leeftijdscategorie.
Zomertrainingen.

Na kamp

Opstelling wordt bekend gemaakt.

5 juli

Jeugd: Tussen 19 en 20 is er de gelegenheid tot vragen stellen betreft de opstelling.

4 t/m 14 juni

Maandag

DES KG

DKC KG

Gras

17:3018:00

Donderdag
17:3018:15

18:0019:00

D1, D2, E1, F1

C1, C2, B3

19:0020:00

Recreanten

B1+B2

20:0021:00

Zomertrainingen

Gras mag
niet gebruikt
worden ivm
inzaaien.

18:1519:00
19:0020:00
20:0021:30

DES KG

DKC KG

Gras

D1, D2
E1, F1
C1, C2
B1, B2,
B3

Gras mag
niet gebruikt
worden ivm
inzaaien.

A
1, 2

Zomertrainingen

Schoolkorfbaltrainingen
18 t/m 28 juni

Maandag

DES KG

Gras

18:00-19:00

D, E

19:00-20:00

C, B

20:00-21:00

Zomertrainingen

21:00-21:30

Zomertrainingen

Donderdag
18:00- 19:00

Gras mag niet
gebruikt worden
ivm inzaaien.

19:00- 20:00
20:00- 21:00
21:00- 21:30

DES KG

Gras

D, E
C, B
Zomertrainingen
Zomertrainingen

Indeling categorieën seizoen 2018-2019
E
Dyonne

D
Casper

C
Ambriël

B
Aiden

Gras mag niet
gebruikt worden
ivm inzaaien.

Daphne

Amier

Jinthe

Elles

Anniek

Collin
David

Kostya

Erik

Che

Eva

Misha

Fenna

Danielle

Femke

Naud

Jarn

Demi

Floris

Jens

Isa

Gijs

Jesse
Jimme

Ithiel

Giovanni

Julien

Heleen

Jorrit

Kaja

Immanuel

Lieke
Lotte

Kawthar
Liam

Iris

Mats

Luc

Joëlle

Shavi

Nila

Julia

Vera
Yara

Rosa

Karlijn

Yoram

Kaya

Jil

Job

Linde
Liza
Loïs
Maarten
Maartje
Megilsja
Nienke
Sam
Sara
Senne
Sven

Zomersluiting grasvelden Sportpark Biesland 2018
In verband met onderhoud en herstel mogen de
grasvelden van het sportpark Biesland van 11 juni tot en
met 11 augustus 2018 niet gebruikt worden en ook niet
betreden worden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking
Namens het bestuur
Marga Duurkoop

Overige
Inleveren sponsorkleding
Aan alle DES-leden die in sponsorkleding spelen, het eind van het seizoen is weer
in zicht. Dat betekent: inleveren van de sponsorkleding!
Zoals ieder jaar zijn wij twee avonden bij DES te vinden zodat jullie de kleding,
gewassen en wel, bij ons kunnen inleveren. Graag willen we de aanvoerders van de
volgende teams (DES 1,2,3,5 en 6) vragen zorg te dragen voor het inleveren van de
(teamtas) met de schone shirts en/of pakken.
Van de trainers van de jeugdteams (E1, E2 en F1) vragen wij eenzelfde actie, graag
de shirts (in teamtas) inleveren. Verzamel de kleding per team, losse shirts/pakken
nemen we niet in.
Maandag 11 juni verwachten we tussen 18:00 en 19:30 uur de kleding van de volgende teams: 6, E1 en F1.
Donderdag 14 juni van 18.00 tot 19:30 ontvangen we graag de kleding van: DES 1, 2, 3 en 5
Alvast bedankt voor jullie medewerking en tot dan,
Sandra en Tanja

Gezocht: Hoodie Trui – zwart met FILA opdruk
Zaterdag 2 Juni ben ik mijn zwarte Hoodie kwijtgeraakt.
Voor mijn wedstrijd had ik hem op het bankje bij/rondom de boom neergelegd.
En daarna was hij weg.
Heeft iemand deze per ongeluk meegenomen?
Ik hoor het graag – zegt het me of mail me op mjvandevoorde@ziggo.nl
Ezra van de Voorde

Bedankt!
Wat begon met 2 spelers eindigt het seizoen met 7 top spelers, en afgelopen zaterdag ook nog de kampioenen
volledig van het veld speelde (daar werd de tegen partij toch wel even stil van). Wij F1 willen onze trainsters Megan &
Suzan en sponsor RT Ypenburg bedanken voor een top seizoen!
BEDANKT voor alles!!!!!
Jinte, Dionne,Jil, Naud, Kostya, Misha en Thomas.

E1 overtuigend kampioen

Hoewel de E1 vorige week bij Fortuna genoeg punten had gehaald voor het kampioenschap, wilden ze de laatste
wedstrijd thuis tegen Excelsior toch echt niet verliezen! Langs de lijn stonden pappa’s, mamma’s, broertjes, zusjes,
tantes, oom, opa’s, oma’s, vrienden en natuurlijk ook DESSERS de E1 toe te juichen. Op het “grote” veld moest
tegelijkertijd trainer Jasper spelen. Door het gejuich en de toeters kon hij toch een beetje van ieder gescoord punt
meegenieten. Dat waren er een heleboel! Maar liefst 16 x vloog de bal in de korf! Het was bijna niet meer bij te
houden, ook niet voor trainers Ezra en Nanne! Excelsior wist ondanks de zeer goede verdediging van de E1 er 4 in te
schieten. In de laatste 10 minuten werd er zelfs om de 3 minuten gewisseld. Niemand wilde eigenlijk reserve staan.
De E1 sluit dit veldseizoen van 4korfbal af met een geweldige resultaat: 11 punten in 6 wedstrijden, 74 treffers en 27
tegentreffers. De E1 is afgelopen seizoen enorm gegroeid (sommige ook letterlijk). Het samenspel is met grote
sprongen vooruitgegaan. Het was echt: één voor allen en allen voor de E1! Ik denk, dat ik namens alle ouders mag
spreken als ik zeg, dat we enorm trots zijn op deze toppertjes. Bedankt Jasper, Ezra, Nanne en natuurlijk ook Jitske
voor jullie trainingen en superbegeleiding. Bedankt Knus voor de sponsoring!
Marga Duurkoop

D1 Kampioen

Dit seizoen was de D1 op het veld ingedeeld in de hoofdklasse. Alle ploegen waren een maatje te groot en de
uitslagen waren vaak ‘veel tegen weinig’. Tegen Meervogels haalden we er terecht, in een spannende wedstrijd, een
knap gelijkspel uit (4-4). Eén punt en een hoofdklasse ervaring rijker werd de D1 in de zaal in een lagere klasse
ingedeeld. Waar het in het begin nog wennen was, zag je dat met inzet, doorzettingsvermogen en strijd de eerste
punten werden gepakt. Het aanvalsspel werd beter, de juiste kansen werden gezocht en verdedigend kon de D1 meer
druk geven. Beginnen met voor verdedigen zorgde ervoor we minder doelpunten doorlieten en dat tegen het einde
van het seizoen bijna alle wedstrijden winnend of met een gelijkspel afgesloten werden.
e
De stijgende lijn werd goed doorgezet tijdens de 2 helft van het veld. In een nieuwe poule werd de eerste wedstrijd
knap gelijkgespeeld tegen Weidevogels D1 (in de zaal ruim boven de D1 geëindigd), door inzet en vechtlust werd een
6-1 achterstand omgebogen naar een 8-8 gelijkspel. ODO werd verslagen en toen moest 2 keer tegen koploper Die
e
Haghe gespeeld worden. Wat een trend lijkt te worden: de eerste helft komt de D1 achter, de 2 helft komen ze los!
Tegen Die Haghe uit, de hele wedstrijd achter gestaan, als team blijven knokken en uiteindelijk met een 6-5
overwinning terug naar Delft. Thuis met ruime cijfers van Die Haghe gewonnen (10-4) wat betekende dat thuis tegen
Weidevogels 1 punt genoeg was voor het kampioenschap. Zaterdag 26 mei – dé dag! Toch wat zenuwen tegen een

Weidevogels dat uiterst fanatiek begon. De D1 komt nog wel op voorsprong, maar al snel stond er een achterstand op
het scorebord. Máár, wat niet meer werd verwacht, gebeurde wederomN.de D1 wist in de laatste minuten nog te
scoren, een exacte kopie van de uitwedstrijd tegen Weidevogels: 8-8. DES D1 is KAMPIOEN! De laatste wedstrijd
tegen ODO werd nipt verloren, dus blij dat het kampioenschap al binnen was.
De D1 is gegroeid tijdens het seizoen – door goed te trainen en de juiste inzet werden wedstrijden gewonnen.
Voorverdedigen, rugkanten lopen, strakke passes, mooie doorlopen en de juiste schoten – we hebben het allemaal
gezien. En wat is er mooier dan het seizoen afsluiten met een kampioenschap!
De D1 stond er als TEAM!
Reserves bedankt! Zonder jullie hulp was het niet gelukt!
De trotse trainers / coaches
Floor, Ewout en Kees

Kangoeroes gezocht
Komende zaterdag (9 juni) trainen we met de kangoeroes van 10:00-11:00 op het veld.
We kunnen altijd nog nieuwe kangoeroes gebruiken, dus ben je 4, 5 of 6 jaar oud, aarzel dan niet en kom een keertje
meetrainen!
Voor alle Dessers geldt: heb je nog een broertje/zusje, neefje/nichtje, buurmeisje/buurjongetje: vraag ze of ze
zaterdag mee komen doen!
Volgend seizoen starten, mag natuurlijk ook:)
Nog vragen?
Bel (015-2134338) of mail (jrgoudriaan@hotmail.com) me gerust,
Jeltje Goudriaan

Wisten jullie dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erica de heldin van de dag was zaterdag?
Zij de kantine kon openen voor de kangoeroes en peuters?
Er wel meer dan 10 peuters waren?
Zij allemaal een korfbaldiploma kregen?
Fenna voor het eerst mee op kamp gaat?
Jullie natuurlijk ook allemaal mee gaan?
DES E1 hun kampioenswedstrijd speelden?
Zij een prima wedstrijd lieten zien?
Vorige week Fortuna de pineut was?
Nu Excelsior aan de kant gezet werd?
Kampioen Elles gewoon door het grote veld mocht lopen?
Dat alleen mag als je kampioen bent?
Ezra en Sanne slagroom in hun gezicht hadden na afloop?
Jasper geluk had dat hij net weer aan het spelen was?
Ik de E1 en trainers van harte feliciteer met hun kampioenschap?
DES 4 belangrijke punten pakten van de nummer 2?
Zij hierdoor nu niet degraderen?
Robbert nu niet alle poules hoeft door te rekenen?
Hij het dit seizoen al druk genoeg had?
Hij maar liefst van 2 teams (DES 7&8) trainer/coach was?
Wij dat heel erg waarderen?
Indy en Elsa zich "Heksenbos" nog wel herinneren?
Dit spel toen zij bij de welpen zaten al populair was?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeltje

De kangoeroes het spel afgelopen zaterdag wonnen?
DES F1 zaterdag van kampioen Valto won?
DES 5 ook kampioen werd?
Maaike hele lekkere salades gemaakt had voor de BBQ zaterdag?
Team NL naar Delft komt komende week?
Jullie dat vast niet onopgemerkt gebleven is?
Er veel mensen hard gewerkt hebben om dit mogelijk te maken?
Het een TOP-week belooft te worden?
Het veldseizoen er nu weer op zit?
Ik alle invallers/reserves/trainers/JTC/chauffeurs/scheidsrechters/zaalwachten heel er bedank voor de hulp
weer dit seizoen?
Jullie ook een stukje mogen aanleveren voor deze rubriek?
Het handig is dat jullie dan een e-mailadres hebben?
aspiranten&pupillen@ckvdes.nl

DES-kamp
Al enkele weken zien jullie met enige regelmaat de flyer van het DES-kamp 2018 voorbijkomen. Zoals bekend is het
thema dit jaar Maffia.
De voorbereidingen zijn al maanden aan de gang. De Maffia Kampcommissie is hier al enige tijd mee bezig. Echter
redden zij het niet alleen. Gelukkig kunnen we jullie melden dat ook de Maffia leiding al bij elkaar gekomen is en bezig
is met voorbereidingen.

Graag stellen we Maffia Kampcommissie aan jullie voor. Van links naar rechts en van boven naar beneden.
We beginnen met de Maffiaboss, Dr. Arjan Docter. Tijdens het kamp wordt hij graag aangesproken als kampleider.
Dan rechts van hem de heer Wiebe Bode. Niemand weet meer van snoertjes, laptops en andere technische dingen
dan hij. Linksonder op de foto mevrouw Dieuwertje van Velzen. Zij is het meesterbrein achter alle spellen. Rechts van
haar miss Kirsten van der Vaart, zij zit letterlijk op de centen en als laatste in de rij mevrouw Jitske Sosef, zij zit
vanwege haar organisatorische skills in de commissie.

Het aftellen is begonnen!
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Privacywet
Nu de privacywet is ingegaan hebben wij als commissie ook wat dingen anders moeten regelen dan hoe jullie het al
jaren van ons gewend zijn.
1. De calamiteitenbrieven mogen vanaf nu alleen nog maar bij Jeltje Goudriaan ingeleverd worden, zij gaat mee
als EHBO-er. Je kunt deze brief bij DES aan haar geven of bij haar in de bus doen. Het adres van Jeltje is
Hofzoom 17 in Delft.
2. Bij de online inschrijving kun je als ouder aangeven of je toestemming geeft voor het plaatsen van
beeldmateriaal op sociale media zoals de DES Facebookpagina.
Ouders die hun kinderen al hebben ingeschreven ontvangen van de kampcommissie nog een email waarin zij hun
voorkeur kunnen opgeven.

Opgeven voor het jeugdkamp 2018 kan via deze link: https://ckvdes.nl/kampinschrijvingen
De volgende inschrijvingen zijn al binnen:
A1: Hessel, Nanne, Elsa, Indy, Rosalie, Bjork
A2: Brian, Thomas, Jet, Megan, Vera
B1: Teun, Laura, Mats, Mees, Sara, Vyenne
B2: Kaya
B3: M., Iris, Linde
C1: Nila, Rosa, Ithiël, Maarten, Karlijn, Collin
C2: Giovanni, Kaja, Loïs, Yoram, Ambriël, Demi, Femke
D1: Anniek, Ché, Daniëlle, Jimme, Isa, Yara, Casper, Juliën
D2: Jorrit, Daphne, Jesse, Jarn
E1: Elles, Vera, Erik, Jens, Lieke
F1: Thomas, Misha
Is je naam dikgedrukt? Dan heeft Jeltje je calamiteitenbrief nog niet ontvangen.
De kampcommissie,
Arjan Docter, Wiebe Bode, Dieuwertje van Velzen, Kirsten van der Vaart & Jitske Sosef

Colofon
Website: www.ckvdes.nl
Veld: Sportpark Biesland
Bieslandsepad 10
2616 LL Delft
015-2140317
Zaal: de Hoornbloem
Koningin Julianaplein 1
2635 HD Den Hoorn
015-2574138
Postadres:
Postbus 6061
2600 JA Delft
Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl
E-mailadres gewijzigd? Mail naar ledenadministratie@ckvdes.nl
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemene zaken

Jan Deurloo
Alex Driessen
Marga Duurkoop
Astrid Spuij
Rob Flipse

Vertrouwenspersonen
Ledenadministratie

Ilse Poot en Sanne Ardesch
Eduard Meulenberg

Ledenwerving
Bestuurslid ledenwerving:
Ledenwerfcommissie
Peuterpret
Schoolkorfbal Commissie

(015) 2564405
(06) 50808301

bestuur@ckvdes.nl
voorzitter@ckvdes.nl
penningmeester@ckvdes.nl
secretaris@ckvdes.nl
secretaris@ckvdes.nl
bestuur@ckvdes.nl
vertrouwenspersoon@ckvdes.nl
ledenadministratie@ckvdes.nl

Jan Deurloo en Alex Driessen
ledenwerf@ckvdes.nl
Inge Hoving

Commissie-overzicht onder de vlag: Technische Zaken
Algemene Technische Commissie
Bestuurslid Technische Zaken
Jan Deurloo
Senioren en junioren
Yolanda den Besten
B t/m Kangoeroes
Sanne en Iris Ardesch
Opleidingen
Hilde Ploeger
Senioren Technische Commissie
Voorzitter
Yolanda den Besten
DES 1 en 2
Yolanda den Besten en Coen Kunz
DES 3, 4 en 5
Simanca Deurloo
DES 6 en 7
Margit van den Hooven - Kraaij
DES A1, A2 en A3
Milou Horneman
Jeugd Technische Commissie
Voorzitter
Sanne en Iris Ardesch
DES B
Sjoerd van Velzen
DES C
Mark Vlaanderen
DES D
Irene de Bruin
DES E
Jitske Sosef
DES F en Kangoeroes
Lotte Mulder
Commissie-overzicht onder de vlag: Commerciële zaken
Bestuurslid Commerciële zaken:
Alex Driessen
Sponsor Commissie
Sponsorkleding
Tanja Kreunen en Sandra Alsemgeest
Commissie-overzicht onder de vlag: Communicatie
Bestuurslid communicatie:
Marga Duurkoop
Voorzitter:
Leanne Meijster
Redactie
EvertJan Berkel
Sociale Media
Tom de Zutter
Website
Marijn de Schipper & Gertjan Nolten
Commissie-overzicht onder de vlag: Activiteiten
Bestuurslid Activiteiten:
Astrid Spuij
Tennis Commissie
Frits Tetenburg
Jeugdkamp Commissie
Arjan Docter
Jeugdactiviteiten Commissie
Lara van der Reijken
Weekendje Weg Commissie
Marc van der Hulst
Feest Commissie
JubileumCommissie
Peter de Kat
Schutterstoernooi
Ilse Poot en Simanca Deurloo
DES-Toernooi
Bestuurslid Pinkstertoernooi
Jan Deurloo
Pinkstertoernooi commissie
Sjoerd van Velzen
Commissie-overzicht onder de vlag: Accommodatiebeheer
Bestuurslid accommodatiebeheer: Rob Flipse
Stichting Sportpark Biesland
Erik Kraay
Onderhouds Commissie
Rob Flipse
Schoonmaak Commissie
Jasper en Dineke Zuidgeest
Bar Commissie
Wiebe Bode
Verhuur clubgebouw
Wiebe Bode

schoolkorfbal@ckvdes.nl
tc@ckvdes.nl

opleidingen@ckvdes.nl
stc@ckvdes.nl

jtc@ckvdes.nl

sponsoring@ckvdes.nl

redactie@ckvdes.nl
communicatie@ckvdes.nl
communicatie@ckvdes.nl

tennis@ckvdes.nl
kampcommissie@ckvdes.nl
jac@ckvdes.nl
feestcommissie@ckvdes.nl
jubcie@ckvdes.nl
schutterstoernooi@ckvdes.nl

organisatie@destoernooi.nl
accommodatiebeheer@ckvdes.nl

bar@ckvdes.nl
reserveren@ckvdes.nl

